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Un any clau
Comencem el 2014 i arriba La Plaça. El mes de
desembre veia la llum La Placeta, un butlletí mensual on hi apareixeran informacions de l’Ajuntament
amb la voluntat de que la feina feta, els actes realitzats i informacions relatives al nostre municipi
arribin a totes les llars.
Quan escric aquestes línies s’ha fet pública la pregunta pel referèndum que ens hauria de permetre poder decidir el futur del nostre país. Aquesta pregunta
apareix en un moment d’ofensiva recentralitzadora
per part del govern de l’estat espanyol amb diverses
lleis que afectaran el nostre dia a dia.
Voldria parlar-vos de la llei que afectarà més als
ajuntaments, aquesta és la Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local, la LRSAL,
amb aquesta llei es volen treure les competències que
l’Ajuntament té en àmbits com la sanitat, els serveis
socials i l’educació. Aquesta llei afectarà els serveis
socials del nostre poble, allunyant-ne els centres de
decisió i evitant així la proximitat que es necessita
per un correcte funcionament d’aquesta àrea. Pel
que fa a educació, les escoles bressol municipals i les
escoles municipals de música també poden sortir-ne
molt afectades. Després de tres anys continuats de
retallades i impagaments per part de la Generalitat
de Catalunya, ara sembla que arriba l’estocada final
per carregar-se aquests serveis, i és l’estat espanyol
el que vol executar-la tot transferint la gestió de les
escoles a la Diputació de Barcelona, en que ja ha
manifestat que no ho veu massa clar i que es veurà
abocat a externalitzar les escoles, i això voldrà dir un
encariment d’aquests serveis educatius, i amb això

la limitació a gran part de la població de l’accés a
aquests ensenyaments.
D’altra banda, també voldria informar-vos del
deute municipal. El nostre Ajuntament a inicis d’any
deurà 2.608.176, 24 euros, dels quals està programat
pagar-ne uns 644.293,38 als que s’hi han d’afegir
els interessos xifrats en 81154,90. En resum, aquest
any haurem de pagar més de 725.000 euros. A
principis d’any es resoldrà una altra sentència sobre
els terrenys de la piscina que augmentarà considerablement el nostre deute i reduirà la nostra capacitat
d’actuació. Aquest any es finalitzarà el pagament de
les piscines cobertes, però seguirem pagant la sentència dels terrenys de l’Escola Sant Jordi ( fins el 2020)
i la dels terrenys del cementiri ( fins el 2015). Al
mateix temps encara quedaran per pagar les pistes de
pàdel, la remodelació del carrer de l’església. També
es finalitzarà el retorn d’un crèdit ICO i també es començarà a retornar un ajut de caixa rebut per la Diputació de Barcelona. També les aportacions que provenen de l’estat seguiran veient-se reduïdes, 82000
euros menys, pels mals càlculs que van realitzar des
de l’estat els anys 2008, 2009 i 2011. Tot i aquestes
adversitats, seguirem treballant per anar endavant,
tot fent una gestió responsable i transparent.
Per finalitzar, voldria desitjar-vos un bon any
nou, tot esperant que el 2014 es facin realitat els nostres desitjos d’un futur més esperançador i capgirem
la situació actual. Ens en sortirem!
Jaume Casals i Ció
Alcalde

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com
http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat

Edita Ajuntament de Navàs (Plaça Ajuntament, 8 - 08670 Navàs) - Tel. 938 390 022 navas@navas.cat Disseny original graphikus /disseny gràfic
Maquetació BaguésDisseny Correcció Marta Bonet Impressió Imprintsa Tiratge 3.000 exemplars Dipòsit legal B-42828-2011 Versió digital
disponible a www.navas.cat Foto Portada: Arxiu Àngel Miralda - Fes Memòria

En portada

La Plaça 3

Tapes que
apassionen
L’oferta de tapes que han creat els
tretze bars-restaurants que han
participat en la segona edició de
Navàs T’APAssiona 2.0, ha tornat
a apujar el llistó de la qualitat, i
sobretot de la quantitat de públic
que ha sortit a degustar els platets
exquisits durant vuit caps de setmana, els que van del 17 d’octubre
al 8 de desembre.
Enguany els establiments que
hi han participat han proposat un
total de vint-i-sis tapes (dues per
bar) que han arribat a les taules
acompanyades de vins del celler

La creativitat dels cuiners han
donat propostes originals
Oller del Mas, blanc o negre, amb
un preu unitari de 3 €.
Amb la primera tapa es donava
una targeta per anar timbrant amb
el segell de cada establiment per a
poder participar en un sorteig d’un
sopar per a dues persones en un
restaurant a triar dels que participen en aquesta moguda gastronòmica. Enguany l’afortunada ha estat
la Luz Pascual (de Navàs).

L’Ajuntament ha editat uns
llibrets il·lustrats amb les fotografies de les tapes, on hi figuren els
ingredients, els locals, les adreces,
els dies i les hores que es poden fer
les degustacions. Les fotografies
són dels navassencs Carles Estrada i Climent Fàbrega, que han fet
un esplèndid reportatge gràfic dels
plats, unes tapes que a primera
vista reclamen l’oportunitat de ferne un tast.
La imaginació i la creativitat
dels cuiners han donat propostes
originals i llamineres com: crep de
frankfurt, farcellets de carn amb
salsa picant, fondue de formatge amb botifarra, chicken curry,
rissotto de ceps, llengua ibèrica a
la planxa, marmitako, popets amb
suc, musclos amb salsa picantona,
peu de porc guisat, torrades d’ous

Les fotografies són de Carles Estrada i
Climent Fàbrega

de guatlla, migas del segle XXI i cistell de formatge amb tonyina, fets
amb l’objectiu d’agradar i captivar
els paladars.
Els locals que han col·laborat
en la segona edició del Navàs
T’APAssiona 2.0 han estat: 9Mustang, Bar Paseo, Cal Ramon, Cal
Toni, Bar Jumi, Bar de l’Estació, La
Mêlée, La Barraka, Bar l’Amistad,
Les Tapes, El Raconet del Polígon,
6sentits i Bar El Pavelló. Navàs
T’APAssiona és una iniciativa de
l’Ajuntament de Navàs que promou
el consum local i el comerç de
proximitat.

En portada
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serón: recuperar
la memòria històrica
La trobada a Navàs de més de
cent cinquanta persones nascudes
a Serón (Almeria), en motiu de la
presentació del llibre ‘La memoria
silenciada de Serón’, va ser un exercici pràctic de com es pot recuperar
la memòria històrica, amb rigor
científic i emoció.
Una delegació de Serón encapçalada per l’alcalde Juan Antonio
Lorenzo i els historiadors Juan Torreblanca i Eusebio Rodríguez, van ser
rebuts amb tots els honors a Navàs,
Sallent i Navarcles.

Els actes es van fer a Navarcles,
Navàs i Sallent, on s’hi van
aplegar els nascuts a Serón.
La jornada del dissabte 9 de
novembre va començar a Navarcles,
amb una benvinguda a càrrec de
l’alcalde Llorenç Ferrer. Posteriorment es va fer la presentació del llibre a Navàs, on el regidor de Navàs,
Joan Fernández, descendent de
famílies de Serón va presentar l’acte
amb un emotiu record a totes les
víctimes de la guerra i amb un clar
missatge per les actuals i futures ge-

neracions de justícia, pau i dignitat.
Els historiadors locals, Miquel
Arceda i Josep Carles Robert,
de Navàs i Sallent, van aportar la
crònica del context socio-històric de
l’època.
L’alcalde de Serón, Juan Antonio
Lorenzo, va dir que la gestació del
llibre va sorgir amb l’aprovació de la
Llei de Recuperació de la Memòria
Històrica.
L’alcalde, dirigint-se als seus
antics conveïns els va dir ‘sigueu
catalans però que no perdeu les
vostres arrels de Serón’. Abans de
la guerra a Serón hi havia deu mil
habitants, i ara sols en queden dos
mil. La majoria van emigrar cap a
Catalunya i arreu d’Espanya buscant
millors condicions de vida i fugint de
la repressió franquista.
Els alcaldes de Serón i Navàs
van tenir un gest d’homenatge
envers els nascuts a Serón amb el
lliurament d’un ram de flors a l’àvia
centenària Amalia Lorente, que viu
a Navàs.
Els autors del llibre, Juan Torreblanca i Eusebio Rodríguez, van fer
una radiografia històrica des de la
primera vegada que els espanyols
van poder votar lliurement el 1931,

passant pels moviments socials,
les dictadures de Primo de Rivera i
la de Franco, la guerra civil i tota la
repressió que va suposar lluitar en el
bàndol perdedor.
En nom dels tres ajuntaments
que van organitzar l’acte, l’alcalde
de Navàs, Jaume Casals, va citar a
diferents poetes catalans i andalusos per fer un homentage als
orígens i a la memòria, ‘avui tornem
a viure moments difícils, i hem de
lluitar per aconseguir la dignitat,
la llibertat i la justícia social, que
ja fa massa temps ens és negada. I, va tancar la seva intervenció
amb versos de Blas Infante, ‘sigui
per Andalusia lliure, els pobles i la
humanitat’.
La cloenda de la festa es va fer a
Sallent, amb un dinar de germanor a
base d’un plat típic andalús com les
‘migas’.

En portada
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Imatge del President de la Generalitat, Francesc Macià, l’any
1932, en la seva visita a Navàs

GUARDAR
IMATGES DEL PASSAT
La fotografia, des de la seva aparició a les nostres contrades, és un
testimoni importantíssim de vida i
la transformació de la nostra realitat

Acord unànim de l’Ajuntament
per preservar l’Arxiu gràfic de
Navàs.
quotidiana. Els nostres records familiars i col·lectius tenen avui com a
eix vertebrador el material gràfic que
conservem. Tots els records gràfics
del nostre passat recent, sumats,
configuren la memòria gràfica del
nostre passat col·lectiu. Així, per
preservar aquests petits tresors que
tenim, el govern municipal ha volgut
impulsar la creació d’un arxiu fotogràfic municipal que permeti arxivar,
catalogar, i classificar tot aquest
material gràfic perquè en un futur
sigui consultable com tota la resta
de documentació escrita de l’Arxiu.
El ple municipal del passat 2 de
desembre va deixar palès el suport

unànime de totes les forces polítiques al consistori, que van signar la
proposta de forma conjunta, fet que
reforça la durabilitat del projecte al
llarg dels anys. El govern vol agraïr
públicament aquest suport en la
proposició.
Un cop ultimats els darrers detalls del funcionament de l’arxiu, els
navassencs i navassenques podran
col·laborar amb el projecte aportant
les fotografies que desitgin o bé en
la modalitat de donació de l’original
o també que en permeten l’escaneig
per a la seva preservació gràfica.
Durant aquest procés s’ompliran
unes fitxes per catalogar-ne l’any,

persones que hi surten, indret, i
altres informacions interessants. De
moment es farà el recull de fotografies fetes amb anterioritat a l’any
1990.

PRECEDENTS
La posada en marxa fa uns anys
de la iniciativa Fes Memòria, un
projecte de NOTICX, i que va gaudir
de la col·laboració de moltíssims
navassencs i navassenques, és un
dels antecedents més importants
en la recuperació del nostre llegat
fotogràfic. Un agraïment a tots ells.
Agustí Fontquerni, en representació de l’entitat, va intervenir al ple
municipal en el punt de l’ordre del
dia, on va remarcar la importància
de la voluntat comuna per tirar endavant la iniciativa i alhora agrair-la,
i sobretot va fer un reconeixement a
les persones que han col·laborat al
llarg del temps amb el projecte Fes
Memòria.

Cantada de Caramelles del Coro. 1957

Nota d’agraïment: El govern municipal vol agrair a totes les persones que han col·laborat amb la creació de l’arxiu, treballadors municipals i en especial a
l’arxiver Albert Rumbo. També a Fes Memòria i a totes les persones que ja s’han mostrat predisposades a col·laborar amb la iniciativa.

Accions de govern
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foment de l’estalvi
El passat 2 d’agost de 2013 es
va aprovar la resolució de la
convocatòria per la selecció dels
centres educatius per participar
en el projecte Euronet 50/50
max. En aquesta convocatòria es
podien presentar totes les escoles públiques de la província de
Barcelona i la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Navàs va presentar la seva candidatura, l’Institut Escola Sant Jordi,
el qual ha estat seleccionat.

Suport tècnic
L’Equip Bàsic de serveis Socials
de l’Ajuntament de Navàs,
juntament amb altres municipis
de la comarca reben des de la
Diputació un suport tècnic amb
dues línies d’intervenció: d’una
banda realitzar una diagnosis
quantitativa de la intervenció
amb infància i adolescència en
risc social, i d’altra banda rebre
suport tècnic per tal d’ajudar al
pas de l’aula socioeducativa a
Centre Obert, inclòs en el marc
del Sistema Català de Serveis
Socials.

Navàs cardioprotegit

La regidoria de Governació de
l’Ajuntament de Navàs ha lliurat
als voluntaris de Protecció Civil
un desfibril·lador extern automàtic (DEA), que podran fer
servir en cas d’emergència per
aturades cardíaques.

Policia Local:
informació i pedagogia
Una de les directrius més importants
en la filosofia per a fer complir les lleis
per part del nostre cos policial és la
prevenció i informació deixant com
a darrer recurs la sanció. En aquests
darrers dos anys, la política informativa ha estat la constant en campanyes com la zona blava, campanya
informativa de cinturons, sobre les
“cagades” de gos (situant cartells
informatius en diferents punts del
municipi), o bé la que s’iniciarà sobre
els Guals que ens permeten accedir
als nostres garatges.
Així passem de les 500 denúncies de transit efectuades en total
el 2011, a 122 aquest 2013. Per
tant queda demostrat que no hi ha
un afany recaptatori ja que passem
dels 56.050 euros el 2011 als 17,890
aquest 2013.

La Policia Local ha treballat
durant aquest 2013 en diferents
aspectes relacionats amb la nostra
seguretat. Hi ha hagut 84 actuacions urgents en seguretat ciutadana (violència domèstica, baralles,
robatoris,etc), 86 d’intervencions
assistencials urgents (morts, ferits,
incendis, etc), 211 informes judicials,
i s’han fet 6.495 hores de patrullatge
preventiu, prioritzant el patrullatge a
peu (21,62%) i mantenint la presencia a la zona rural (23,2%). La
incorporació de les motocicletes, cedides gratuïtament per l’Ajuntament
de Manresa, i el canvi de vehicle
també ha comportat un estalvi en
combustible, un 60 % menys que
l’any 2011.
www.navas.cat/generic/actuacions/Actuacio/
policia_local

56.050 €
euros
44.672 €
recaptats:
denúncies 426
trànsit:

500

31.640 €
17.890 €
176

2010

2011

2012

122
2013*
*a 20 de desembre 2013
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Oficina Jove del Bages
A l’Espai Joan Amades de
Manresa s’ha obert recentment
l’Oficina Jove del Bages. Aquest
espai busca per una banda,
donar suport als tècnics de
Joventut del Bages oferint
recursos, materials, formacions,
centralitzant la informació per tal
d’anar millorant la tasca que es
va realitzant a nivell de comarca.
La tècnica de joventut Emma
Ribera treballa conjuntament amb
el Consell Comarcal.

TINES I SITGES
A SANT CUGAT

Fibra òptica i wifi
Des de diferents regidories
l’Ajuntament de Navàs està
treballant per a la instal·lació
de la fibra òptica al polígon
industrial i alhora en la instal·lació
d’una xarxa wifi per a abastir
els edificis municipals i, si és
possible, alguns espais públics.

Una cinquantena de persones
van participar en una sortida per
retrobar el patrimoni més antic que
es conserva al municipi relacionat

Al racó de Sant Cugat s’hi
conserva un patrimoni valuós
amb el vi i la vinya, de la mà i el
coneixement expert de Maria
Estruch, professora d’institut i veïna
de la zona. Dipòsits per guardar el
vi excavats a la roca, funyadors,
restes de premses medievals, sitges
on guardar els cereals, balmes
immenses i coves enigmàtiques,
i un recorregut a peu trepitjant la
terra que van ocupar els primers
pobladors del municipi de Navàs.
Una terra a cavall entre el Bages i el
Berguedà, i els municipis de Viver i
Navàs, terra de frontera al racó de
Sant Cugat, on es va fer memòria,
es va interpretar la història i es van
reviure llegendes.

La sortida va comptar amb
l’assessorament especialitzat dels
historiadors Albert Fàbrega i Josep
Maria Badia que van explicar que
dos mil anys abans de Crist els
primers pobladors havien deixat
restes de ceràmica i destrals de
sílex, tal i com ho demostren la
troballa d’estris i objectes. En
aquest altiplà es troben materials
que expliquen deu segles de
presència i activitat humana. Les
carenes han estat un lloc de pas,
de vies romanes, de camins de sal,
de camí ral, de camins de maquis
i camins rurals que encara avui
comuniquen el territori.

PROVA DE CONNEXIÓ AMB
EMERGÈNCIES I COORDINACIÓ
Durant el passat mes de
novembre s’ha fet una jornada,
a nivell general, de prova de
connexió de les emissores de
xarxa rescat de la Policia Local
amb el Centre d’Emergències de
Catalunya. Recentment es van
adquirir les emissores de xarxa
rescat. Durant aquestes festes,
Agents de la Policia Local de
Navàs i Mossos d’Esquadra han
fet patrullatges conjunts en el
que s’anomena operació Grèvol.

Accions de govern
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Res a celebrar
Obres de millora al pavelló
i al camp de futbol
Durant els mesos d’agost i
setembre s’han realitzat obres
de millora a l’entorn del pavelló
i al camp de futbol consistents
amb l’arranjament de les cuines
dels bars. Amb aquesta millora es
dóna un millor servei al públic que
assisteix a les competicions, als
jugadors i a les seves famílies.

Carrer de l’església
S’han situat dos senyals de
trànsit que indiquen la possibilitat
d’estacionar únicament per
càrrega i descàrrega, i de la
prioritat dels vianants per sobre de
la circulació rodada.

Una trentena de voluntaris, entre
ells, tot l’equip de govern, van
fer cas al col·lectiu Navàs per
la Independència, que un any
més va proposar de treballar en
benefici del poble el dia 6 de
desembre, festa de la Constitució, un dia feiner sense res a
celebrar.
Aquest any es van pintar
passos de vianants a diferents
carrers del poble, als barris de

cal Miquel i de la Residència.
L’activitat es va concentrar al
llarg del matí davant la mirada
encoriusida dels vianants.
També es van marcar i
pintar al terra jocs tradicionals
de carrer com ‘tres en línia’ o
la ‘xarranca’ al tram nord del
passeig de Ramon Vall.
A la tarda es van fer projeccions de la Via Catalana al Club
d’Avis.

El finançament de les
escoles de música
El dilluns 23 de desembre,
l’Alcalde de Navàs va assistir a
l’assemblea extraordinària de
l’Associació Catalana d’Escoles
de Música (ACEM) a Barcelona.
Aquesta assemblea va ser
convocada d’urgència per parlar
del finançament de les escoles
municipals de música, ja que tots
els ajuntaments es troben que no
han rebut la subvenció que havia
d’atorgar la Generalitat pels cursos
11-12 i 12-13.

XALAR de nadal

Optimitzar la verema

El passat dimarts 17 de desembre,
els nens i nenes, pares i mares i
l’equip de voluntaris i professionals
del projecte Xalar es van trobar a
l’Institut Escola Sant Jordi per tal
de donar la benvinguda al Nadal
i acomiadar-nos fins l’any que bé
amb una festa en la que també hi
va ser present el pare Noel.

La tècnica en viticultura i enologia
Queralt Orriols, del grup Roqueta,
va fer una xerrada als vinyaires de
Navàs. La verema és un moment
concret de la producció de vi,
que requereix un acurat treball
per obtenir un raïm de qualitat i
un processament de la matèria
primera que culmina al celler.
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Voluntat de posar l’accent en la participació
Millorar en la participació ciutadana
i la transparència és un objectiu
manifest de l’Ajuntament que
prendrà força aquest 2014 amb la
redacció i proposta d’un reglament
de participació ciutadana. En el
darrer ple municipal, una entitat va
intervenir dins l’ordre del dia, fet
que no té precedents coneguts.
Durant el ple celebrat el passat
2 de desembre l’entitat NOTICX
(projecte Fes Memòria) va intervenir
durant el ple municipal en el punt
on es parlava de la creació d’un
arxiu fotogràfic municipal. L’actual
reglament permet que les entitats
que ho sol·licitin puguin intervenir
en el debat en aquells punts de l’orde del dia que en puguin acreditar
la seva vinculació o interès. Així,
potser per primer cop (no se sap
exactament, però almenys en els
darrers 25 anys) una entitat participava en un ple municipal. Aquest
fet no pot quedar desapercebut ja
que és un petit gest que té valor
històric i que d’alguna manera o
altra mostra la voluntat del govern a

la participació de les entitats al ple
municipal. Durant la mateixa sessió
plenària es va aprovar l’actualització del ROM (Reglament Orgànic
Municipal), que és la norma que
permet poder-ho fer.
Més enllà del ple municipal,
el govern municipal, vol elaborar
durant aquest 2014 un reglament
de participació (actualment no
existeix) per regular i aprofundir en
la participació ciutadana en tots els
àmbits de l’administració que sigui
possible, amb la intenció de fer un
pas més cap a una democràcia
més participativa i transparent. Així,
s’obrirà un proces participatiu ciutadà per a plantejar el reglament.

Informació: mediambient@navas.cat

La tècnica del Servei Municipal
d’Ocupació, Mireia Chavarria va
participar en la sessió informativa
sobre el Programa Mixt Treball
i Formació de la Generalitat,
un programa d’ajuts que hauria
de permetre a l’Ajuntament de
Navàs contractar dues persones
aturades, priotitàriament de 30
o més anys, que hagin exhaurit
la prestació per desocupació i/o
subsidi.

Nova grua a la Residència
La Residència d’Avis ha fet
recentment una nova inversió amb
la compra d’una grua per a millorar
l’atenció i facilitar la mobilitat de
les persones més depenents del
centre.

Agustí Fontquerni en nom de NOTICX,
en la seva intervenció al ple

deixalleria mòbil
Durant aquest 2014 la deixalleria
mòbil se situarà davant de les
escoles de Navàs per tal de facilitar
el reciclatge de les famílies. Es
podrà fer en els següents Horaris:
El primer i tercer dissabte de mes,
de 10.30 h a 12.00 h a la Plaça
Antoni Gaudí. El segon divendres
de mes, de 9.30 h a 11.00 h a
l’Avinguda St. Ll. de Palà de
Torruella. Durant el curs escolar:
El primer i tercer dijous de mes, al
costat de l’Escola Sant Jordi, de
8.45 h a 9.15 h. El primer i tercer
dijous de mes, al costat de l’Escola
Sant Josep, de 14.45 h a 15.15 h.

PLANS D’Ocupació

Recollida d’oli per reciclaR
Aquest 2014, Navàs s’incorpora
als municipis que aposten pel
recliclatge de l’oli vegetal. Se
situaran diferents dipòsits de
recollida al nucli de Navàs i Palà de
Torroella. L’Ajuntament signarà un
conveni amb l’empresa sense ànim
de lucre Habitat Natural per tal de
dur a terme aquesta iniciativa.

ARRANJAMENT DE CAMINS
RURALS
Al voltant d’aquest canvi d’any
s’ha programat l’arranjament de
diferents camins rurals. En concret
de diferents trams del camí cap
a Cal Fuster a la zona de la Vall
d’Hortons, el camí d’accés des de
la carretera de Viver a les Masies
de Ca l’Estruch, l’Alzina, l’Espinalt,
etc, el camí que va de Cal Roset a
la fàbrica de Castellet, etc. També
s’han iniciat les tasques de desbroç
i neteja dels perímetres del camí
rural que va del Mujal a Castelladral
que feia moltíssims anys que no
s’hi feia cap manteniment. Aquest
treball es feia ja del tot inajornable
tant per temes de visibilitat viaria
com per la prevenció d’incendis
forestals.

Accions de govern

Viatge al món vinyaire

Alimentació I Cuina
La terapeuta nutricional Mercè
Parcerisa, de Navàs, va fer un taller
sobre els valors i les propietats dels
aliments i la seva relació directe
amb la salut, a l’Escola Diocesana
de Navàs.
Una bona colla de persones van
seguir amb interès, del 18 d’octubre
al 8 de novembre les activitats relacionades amb l’alimentació i la salut
com la presentació del projecte
de menjador escolar ‘El plat o la
vida’ amb Nani Moré, la projecció
del documental ‘Despertar a la
terra’, amb Pere Vidal agroactivista
i impulsor del projecte ‘Can Pipirimosca’, i la presentació del projecte
‘Ets el que menges’, a càrrec de la
periodista Núria Coll, que va parlar
de l’alimentació com una manera de
transformar la nostra forma de viure.

La Mostra de Verema, des de fa un
parell d’anys dóna la benvinguda a
la Fira de Tardor. Una mostra que vol
ser un passeig per un món ple de
sensacions i vivències de l’univers
vinyaire.
És una jornada plena d’activitats
que generen records antics i pregons, com veure funyar raïms als
infants, fer tast de vins, comprar
productes ecològics, passejar pel
poble on el comerç treu l’aparador
al carrer, fer visites a l’interior d’una
tina amb els comentaris d’una experta en el tema com Maria Estruch,

o tornar a beure en porró per reviure
les pessigolles que fa el vi quan
passa per la gola.
La plaça i el carrer de l’Església
es transforma en una exposició de
maquinària antiga, d’eines per treballar la terra i la vinya, d’aviram ecològics, de parades de plaques de
cava relacionades amb la verema,
degustacions de pa, mel, formatge
i oli, on es fan demostracions de vi
bullit i talla de troncs. Enguany es va
fer la presentació i degustació dels
vins ecològics del Celler Fargas de
Salelles.

Injecció d’autoestima
La presentació de la Guia
d’Enoturisme del Bages a Navàs,
va servir per donar valor al patrimoni enològic que sura pels quatre
punts cardinals, protegir-lo i continuar apostant per aquesta activitat
mil·lenària, va ser el consell que
van donar els autors del llibre, Clara
Antúnez i Lluís Tolosa.
L’acte va ser presentat pel regidor de Món Rural, Joan Fernández,
que va definir la guia com un ‘fantàstic projecte que genera noves
oportunitats’ i va agrair l’ajuda que
els ha proporcionat, Isidre Vinyes i
Maria Estruch en aquest treball de
recerca.

Lluís Tolosa va posar en valor la
represa de l’activitat dels vinyaires
i el valuós patrimoni històric de la
vinya i el vi.
Clara Antúnez, va fer una radiografia de la guia, on s’hi poden
trobar els dotze cellers de la D.O.
del Bages i una proposta d’onze
vins emocionants.
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La Fira de Tardor fa
plé de públic i actes

L’hora dels Grafitis
L’artesania popular va donar una
vegada més personalitat a la
Fira de Tardor, amb parades que
omplien els porxos de la plaça
de l’Ajuntament i el carrer de
l’Església.

L’artesania li dóna personalitat
La vigília de la fira, una vintena
de botigues van treure els seus
aparadors al carrer.
El recorregut de les autoritats
locals pel recinte firal va tenir de
convidat a Miquel Davins, regidor
de Manresa i membre del Consell
Comarcal del Bages.
La Trobada de Puntaires i els
grups de dansa que participaven
a la Roda d’Esbarts, van aportar
alegria i vistositat a la diada.
A l’Escola de Música els concerts de piano dels alumnes posaven la banda sonora a l’exposició

d’artistes locals, mentre a la plaça
de l’Església hi havia diversitat de
tallers pels infants.
Dues modalitats esportives van
destacar del conjunt, el Torneig
de Pàdel que van guanyar Xavier
Noguera i Ivan Serrano, i Nina Pont
i Anna Cudós.
El Torneig d’Escacs va guardonar a Joaquim Junyent de Balsareny, Josep Torralba de Sant Joan
de Vilatorrada i Javier Planella de
Rubí, en la categoria absoluta. Els
millors entre els menors de 1900
ELO van ser Agustí Alonso i Francesc Martínez de Sallent, i Arnau
Torrebadella de Balsareny. En sub
16 va guanyar Arnau Sorribas de
Navàs, el premi local va ser per
Joan Ortíz, i en fèmines, se’l va
endur Cristina Fenoy de Sallent.
Les sardanes de la Principal de Llobregat i la bonança de
temps van propiciar un passeig
ininterromput de públic per aquest
efímer però intens mercat.

Osiris Ibáñez López, de Navarcles, l’artista grafiter guanyador
del primer concurs de grafitis de
la Fira de Tardor, amb una potent
imatge de l’exòtica i provocadora
cantant Erykah Badu. El concurs
de grafitis va ser un bon reclam
per atraure públic que va seguir
l’elaboració dels grafitis amb curiositat i admiració davant aquesta mostra d’art contemporani.
El primer premi estava
dotat amb 300€ i els va lliurar
la primera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Navàs i regidora
de Promoció Econòmica, Hortènsia Font.

Cartell fira 2014
Fins al 17 de febrer es poden
presentar propostes per al Concurs
de Cartells de la Fira de Primavera 2014. El premi està dotat amb
300€. Les obres han de ser inèdites
amb un format de 33x48 cm.

Accions de govern
ocupació via pública
Els tècnics municipals estan
treballant, sota la supervisió
del regidor Xavier Pons, amb la
redacció d’unes noves ordenances
per a la regulació de l’ocupació
de l’espai públic en relació a les
taules, cadires i tendals. També hi
ha la previsió de treballar en les que
afecten al manteniment de solars.

plànol i guia de Navàs
En les darreres setmanes s’ha
estat treballant amb l’actualització
del plànol de carrers de Navàs i
de la guia de serveis, que feia uns
cinc anys que no s’actualitzava.
L’empresa SRMAPES, que ja
va realitzar l’anterior plànol, han
visitat empreses i establiments del
municipi amb la finalitat d’informar i
gestionar la publicitat. La nova guia
inclou més informació relacionada
amb llocs d’interès del municipi i
s’ha repartit per tots els domicilis.
Si algú s’ha quedat sense se’n
poden demanar a l’OAC.

Riscos laborals
Tots els treballadors municipals van
participar en els cursos de prevenció de riscos laborals durant el passat mes d’octubre. Alhora també
es van fer revisions mèdiques, de
caràcter voluntari.

plànol topogràfic de Navàs
Durant aquestes setmanes, diferents
professionals estan treballant pel
poble realitzant l’actualització del
nou plànol topogràfic de Navàs.

Desconfiança amb el
dipòsit de gas
El govern de Navàs ha qüestionat les necessitats reals del
projecte de fer un magatzem
soterrani de gas natural, molt
pròxim al principal nucli urbà, i
celebra que el Consell Comarcal del Bages hagi demanat un
estudi sísmic per verificar-ne la
perillositat.
Després d’escoltar i estudiar
les informacions referents al
projecte d’instal·lació d’un dipòsit de gas entre els municipis de
Balsareny i Navàs, es desconfia
de la idoneïtat del projecte i es
qüestiona les necessitats del
mateix. Representants municipals van rebre membres de Gas
Natural el 23 d’octubre passat
i van escoltar els seus arguments.
L’equip de govern municipal, per ara no veu suficients
arguments per donar suport a
la instal·lació del dipòsit de gas,

ja que no aporta cap benefici
al municipi, no es genera cap
lloc de treball directe i en canvi
només s’hi guanya en risc i
perillositat.
L’Ajuntament considera que
en comptes d’invertir en energies brutes caldria invertir en
projectes d’energies renovables,
i troba ben adient que el Consell Comarcal del Bages hagi
demanat un estudi sísmic seriós
i independent per assegurar-se
que les estructures tectòniques
més importants de la zona, la
falla de Tordell i la del Guix, entre altres, estiguin ben identificades i controlades i no puguin
esdevenir un perill real.

Formació i informació
Adquirir nous coneixements i conèixer noves eines per desenvolupar
les tasques dins l’Ajuntament és
l’objectiu dels diferents cursos i sessions formatives i informatives que
treballadors i regidors fan. Durant
aquesta tardor, la treballadora Eva
Martínez ha participat en un curs
sobre contractació administrativa, la
Susanna Ribera (Medi Ambient) ha
participat en els Cercles de Comparació de residus intermunicipals,
l’Alfred Riera (Urbanisme) i Susanna
Ribera a un curs sobre la reforma
del mercat elèctric i la eficiència
energètica, l’Ester Moreno (Serveis
Socials) sobre el Maneig i prevenció
de conductes violentes, la Dolors
Mor (Serveis Socials) sobre “El
professional davant la pressió de la
demanda”, el regidor Joan Fernández ha estat en dos cursos sobre el

Màrketing en turisme i planificació
turística, l’agent de la Policia Local
Marc Costa sobre els nous models
policials, policia administrativa i
medi ambient, i el cap de la Policia
Local Jordi Martínez n’ha fet un
sobre el tràfic d’éssers humans, i
l’Aida Soler (de l’OAC) un sobre el
mapa de sorolls del municipi.
D’altra banda, treballadors i
responsables polítics del govern van
realitzar durant el mes de novembre
la formació en la gestió dels rumors,
fruit de la col·laboració amb la Diputació i l’Ajuntament.
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Es congelen els impostos i
les taxes per al 2014
En una mostra de transparència
i voluntat d’explicar la gestió i les
iniciatives que promou l’equip de govern, dimecres 4 de desembre es va
fer una xerrada sobre les ordenances
fiscals de 2014.
L’acte va ser presentat per
l’alcalde Jaume Casals i àmpliament explicat i detallat pel regidor
d’Economia i Finances Joan Bertran.
Segons va explicar Joan Bertran,
les taxes i preus públics no tenen
afany recaptatori i es calculen en
funció de la despesa que tenen
els serveis. En aquest sentit sí que
augmentarà un 2’45 per cent el
rebut de la recollida de deixalles,
els serveis funeraris que ho faran un
1’5 per cent, l’aigua ho farà entre un
1’68 i un 2’6 per cent en funció dels
trams de consum. La taxa de l’aigua
a Navàs continua estant per sota de
la mitjana catalana. Entre l’aigua i el
clavegueram el rebut augmentarà un
15 per cent, que representa uns 4 o
5€ pel que fa al consum d’una família
mitjana.
L’augment del clavegueram
està condicionat a un deute que té
l’Agència Catalana de l’Aigua amb
la Mancomunitat de Municipis del
Bages, i que en la part proporcional

calendari 2014

que li correspon a Navàs suma un
import de 36.000 €. El rebut de la
Residència s’apujarà un 2 per cent
i la tarifa plana i la quota de soci del
lloguer de les pistes de tennis i pàdel
s’augmenta un 2,5 per cent.
Com a novetat, la cessió de
l’equip de so anirà condicionat a una
fiança de 50€.
Pel que fa als impostos que són
els ingressos que es recapten per
cobrir les despeses generals de
l’Ajuntament, l’IBI parteix d’un nou
càlcul del valor cadastral a la baixa
que serà d’un 27 per cent menys.
L’Ajuntament recaptarà el mateix
d’IBI que l’any passat.
L’impost de vehicles es mantindrà per les cilindrades fins a 16 cv
fiscals.
Reiterant la voluntat de transparència, l’equip de govern ha creat
un nou apartat a la pàgina web amb
informació financera.

El tema gràfic central del calendari
han estat les festes tradicionals,
que han centrat els objectius dels
membres de Fotofilm al llarg de l’any,
amb paciència i passió. Del resultat
del seu treball en van escollir 13 fotografies per il·lustrar el calendari i, una
selecció escollida són les fotos que
vesteixen l’exposició. La presentació del calendari es va fer l’endemà
de sant Esteve a la sala d’actes
de la Biblioteca, amb membres de
l’Ajuntament i de Fotofilm Navàs.

Recollida de voluminosos a
Palà
Durant aquestes festes s’ha situat
un contenidor a la plaça de la Indústria de Palà de Torroella per a la
recollida de voluminosos dels veïns
de la zona. Durant l’agost i la setmana santa de l’any vinent es tornarà a
repetir aquest servei.

campanya de senzibilització
sobre els residus

Els drets dels infants i la
violència de gènere

L’Ajuntamnent de Navàs ha posat
en marxa una campanya per atenuar
la generació de residus, i fomentar
la reutilització, el reciclatge i el
compostatge. S’han repartit 3.000
díptics, cartells i 18.000 compostables.
El dia 21 de desembre es va muntar
un punt d’informació al mercat i es van
repartir bosses compostables i de ràfia
per a la recollida selectiva.

El mes de novembre, coincidint amb
el Dia Internacional dels Drets dels
Infants i el Dia Internacional per la
Lluita contra la Violència de Gènere,
es van fer diferents activitats
divulgatives. En aquest sentit es van
fer actes a les escoles per donar a
conèixer els drets dels infants a no
patir cap tipus de violència ni a serne les víctimes indirectes.

La campanya vol animar als ciutadans
a reciclar millor per generar un
estalvi econòmic i alhora millorar les
condicions ambientals del planeta.
Més informació: www.navas.cat

Accions de govern
Carretera de Viver i
Passeig de Circumval·lació
Estem treballant en la possibilitat
d’eixamplar la carretera de
Viver i millores en un tram del
passeig de Circumval·lació. Això
s’ha demanat a la Diputació de
Barcelona que està estudiant la
nostra proposta i estem a l’espera
d’un informe al respecte.
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Bicis solidàries

Ampliació del cementiri
L’Ajuntament de Navàs continua
treballant en el projecte
d’ampliació del Cementiri
Municipal, del qual ja hi ha
elaborada una proposta inicial.
Aquest treball es presentarà com
un informe previ al Departament
de Sanitat de la Generalitat, abans
de continuar amb la tramitació del
mateix. El regidor d’Urbanisme
ha mantingut converses amb
el Departament de Sanitat per
tal d’encaminar el projecte
adequadament.

‘Amb bici per la Marató’, la
trobada de ciclistes més solidària
organitzada per l’Ajuntament de
Navàs i el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, va obtenir una
recaptació superior als 5.000€ i
una participació que rondava els
300 participants.
L’alcalde de Navàs i la regidora d’Esports, Jaume Casals i Hortènsia Font respectivament, van
donar la benvinguda als ciclistes i
els van agrair la seva generositat.
Un dels moments més àlgids
de la jornada va ser els recorreguts per carretera i camins
de bosc que van confluir amb
una passejada conjunta pels
carrers de Navàs formant una
llarga i multicolor comitiva. La
fotografia de família a la plaça de
l’Ajuntament va omplir l’espai de

bicicletes i d’amistat. També hi va
ajudar l’esmorzar a primera hora
del matí, quan els termòmetres
marcaven -3ºC, al costat d’un
bon foc i una xocolata desfeta
ben calenta amb coca per comiat.
Com deien els organitzadors
‘Amb bici per la Marató’ no és
cap prova competitiva, és una
oportunitat de fer salut, esport,
amistats i mostrar la solidaritat
amb els qui pateixen malalties
neurodegeneratives.
La recaptació es va fer amb
la venda de mallots i donatius
que han fet ajuntaments, clubs i
particulars.
Clubs de Manresa, Sallent,
Cardona, Súria, Sant Fruitós,
Navarcles, Gironella, Berga i Puigreig entre altres localitats van
adherir-se a la passejada.

Intercanvi de joguines
Una trentena de nens van
protagonitzar el Mercat
d’Intercanvi de Joguines, que a
causa del mal temps es va fer
al Club d’Avis. Joguines, llibres,
aparells electrònics d’esbarjo
i jocs de taula van ser els
productes estrella.
En paral·lel, es va celebrar
la Reparató, una activitat que
consistia en fomentar la reparació
de bicicletes i patinets per donarlos-hi una vida més llarga.

Rètols renovats
Els cartells que indiquen l’entrada
al nucli urbà de Navàs, han estat
renovats fa pocs dies amb la
inscripció del nom de la població
i a sota, com a subtítol: Municipi
per la Independència. Aquesta
inscripció és fruit de la petició que
va fer Navàs per la Independència
a l’equip de govern de Navàs,
que està adherit a l’Associació de
Municipis per la Independència.

Els rètols estan situats a les
entrades nord i sud del poble, a la
carretera de Manresa a Berga.

Fent poble

La Plaça 15

1

3

4

2

(1) MERCAT DE L’ESTRAPERLO
El Mercat de l’Estraperlo, que va
fer parada a Navàs el dia 14 de
desembre, va mostrar una manera diferent de comerciar a base
d’intercanvi de productes, béns,
serveis i coneixements. La iniciativa
és del grup Ecoxarxa, un col·lectiu
de petits productors amb una filosofia de viure alternativa i pràctica.
Una de les activitats que va tenir
més seguidors va ser el taller de
licors i el tast de productes descendents de les herbes medicinals.

(2) Rocòdrom
El dia 30 de novembre es va inaugurar el nou rocòdrom de Navàs
Vertical, a la seu del Centre Excursionista de Navàs, enmig d’una
gran expectació de públic, socis i
col·laboradors de l’entitat.

Els responsables de la secció van
explicar com s’havia desenvolupat el projecte i quin seria el seu
funcionament de cara al futur,
amb horaris d’obertura al públic i
les normes bàsiques d’utilització
d’aquest equipament.
Els assistents van poder provar
i experimentar la seva capacitat
d’equilibri i resistència per anar
superant els nivells de dificultat que
presenta el rocòdrom.

(3) Jordi SimÓn
El ciclista navassenc, Jordi
Simón ha fitxat per l’equip Team
Ecuador, que dirigeix Melcior Mauri.
El ciclista navassenc, que feia
temps que esperava una oportunitat com aquesta, formarà part a
partir de gener de 2014 de l’equip
professional Team Ecuador. L’equip
americà, que s’ha inscrit a la ca-

tegoria continental de la UCI, té a
les seves files vuit ciclistes més de
l’estat espanyol.

(4) Francesc Cucharrera
El pilot de KTM, Francesc Cucharrera ha aconseguit el cinquè títol
de Campió d’Espanya de Supermotard, malgrat una inoportuna
lesió a la prova de Nàpols. Res li
ha impedit fer-se amb el campionat
com ja havia fet per primera vegada el 2008, i després, i ja sense
parar, el 2010, 2011, 2012 i 2013.
L’Ajuntament li va enviar una felicitació que deia: ‘Ets de Navàs, ets
pilot de KTM, ets el flamant Campió
d’Espanya de Supermotard, i
nosaltres, estem orgullosos del teu
palmarès i de les teves qualitats i
valors humans que es projecten a
través de la teva activitat esportiva
a l’elit del motociclisme’.

Fent poble

(5) Premi Arlequí
El Grup Escènic Navàs ha obtingut
el premi Arlequí de Teatre, que
atorga la Federació de Grups de
Teatre Amateur de Catalunya. El
premi li ha estat concedit en qualitat de millor grup amateur de 2012.
L’esdeveniment va tenir lloc a la
sala d’actes de l’SGAE, la Societat
General d’Autors a Barcelona, on
el col·lectiu navassenc va protagonitzar un fragment de l’obra
‘L’hàbit no fa la monja’, de Quim
Pujolar. Va recollir el guardó, una
estàtua de bronze d’un arlequí,
el director del grup Josep Maria
Simó, que des de 1983 lidera
aquesta entitat.

(6) Mitja Marató
La 12a Mitja Marató dels Tres
Pics de Navàs, va aplegar 86 participants, dels quals els més ràpids
van ser Ivan Camps amb 1:26:50
que va liderar tota la cursa de principi a fi, seguit de Sergi Cinca amb
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1:27:39 i de Gerard Llimós amb un
temps de 1:28:04.
En l’apartat de dones, les més
ràpides van ser Marta Busquets
amb 1:52:33, Manuela Martínez
amb 1:53:18 i de Johanna Feria
amb 2:02:54.
En l’apartat de corredors locals
els primers de la classificació van
ser Roger Cartes amb 1:33:20, i
Maria Jesús Aparicio amb 2:12:18,
en homes i dones respectivament.
El primer junior va ser Yeray
Villar amb 1:36:36. En l’apartat de
sèniors van guanyar Ramon Vilà
i Montse Mollet, amb 1:37:03 i
2:08:40 respectivament.
En la categoria master els
més ràpids van ser José Manuel
Fernández amb 1:35:59 i Manuela
Martínez amb 1:53:18.

(7) Corals
La Coral Nova de Navàs i l’Orfeón
d’Usansolo de Galdakao (Bilbao), van consolidar un intercanvi
d’actuacions que va depassar de

llarg la part musical per endinsar-se
en un entramat de relacions humanes, convivència i descoberta entre
les dues corals. ‘L’Agur Jaunak’ va
obrir el programa dirigit pel mestre
Francisco Javier González. La Coral
Nova de Navàs va presentar com
a novetat un acolorit repertori de
cançons africanes dirigides per
Joan Vidal.

(8) Curtmetratges
Un curtmetratge d’animació ‘El
ruido del mundo’, de Coke Riobóo,
va ser el treball guanyador del premi
extraordinari ‘El Campanar’ de la
32a edició del Concurs de Cinema i
Vídeo que organitza Fotofilm Navàs.
El primer premi d’animació, que
s’obria per primera vegada dins
el concurs de Fotofilm com espai
creatiu i de participació, va ser per
‘Anita’ de Carlos Carmona. El segon
premi fou per ‘Morti’ de Carlos
Fernández.
Enguany s’han presentat al concurs 430 curtmetratges. En l’acte
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Donada la quantitat d’actes que
genera la riquesa i vitalitat del
món associatiu navassenc, no ens
ha estat possible reflectir totes les
activitats realitzades al municipi
durant aquest període, i per nosaltres totes són importants. Podeu
ampliar la informació al web
municipal (www.navas.cat).
9

10

de cloenda es van poder visionar
els curtmetratges premiats. La
vetllada va ser amenitzada amb
l’actuació de l’Orquestra de l’Escola
de Música, que hi va posar música
de bandes sonores com ‘Crepúsculo’, ‘L’aprenent de bruixot’ o ‘La
Sireneta’.

(9) CORRELLENGUA
Aquest any el Correllengua de
Navàs va començar a la plaça Antoni Gaudí amb una cercavila amb la
participació dels Hereus i Pubilles,
la colla Gegantera, els Bastoners ,
Grallers de Navàs i l’Agrupació Sardanista. A continuació els Diables
del Clot de l’Infern, de Puig-reig, van
realitzar un espectacle pirotècnic.
Després del sopar amenitzat per
el cantautor local Jordi Barcons i
el grup Barra Lliure en acústic, els
hereus i les pubilles d’enguany van
llegir el corresponent manifest i la
festa va continuar amb els grups
berguedans Artista Convidat i els
Panxocontents. La nit va ser molt
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freda i es va col·locar un foc al mig
de la plaça, cosa que va animar molt
la vetllada. Per finalitzar la vetllada,
el PD local Oku, va posar música
fins a la matinada.

(10) 2000 Viratges
Més de vuitanta vehicles que participaven en el Ral·li dels 2000 Viratges van passar pel control de pas
situat a la plaça de l’Ajuntament
de Navàs, abans de competir en
el tram del Mujal a Castelladral on
hi havia públic repartit per tot el
traçat, malgrat la pluja, el fred i el
vent.
En aquesta ocasió el ral·li el va
guanyar l’ossonenc Albert Orriols
amb un Porsche 911. Els favorits de la prova i els més ràpids,
Membrado i Vilamala, finalment van
haver d’abandonar. En el control de
pas per Navàs, els organitzadors de
la prova Biela Club Manresa, van
comptar amb el suport dels membres del Voluntariat de Protecció
Civil i la Policia Local de Navàs.
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(11) Vetllada a Palà
L’Associació de Veïns de Palà de
Torroella va omplir el teatre municipal
amb una vetllada nadalenca, en la
qual els infants són els protagonistes.
L’espectacle es va fer el diumenge 22 de desembre, amb nadales,
ballets, esquetxos d’anuncis de
televisió i fragments de Pastorets. La
visita del patge dels Reis i un tast de
torrons va arrodonir la vetllada.

(12) Joan Feliu Costa
El veí de Navàs, Joan Feliu Costa,
el dia 19 de desembre en motiu de
complir 101 anys, va rebre la visita i
la felicitació de l’alcalde de Navàs i
la regidora d’Atenció a les Persones, Jaume Casals i Raquel Rodríguez. Nascut a l’Ametlla de Merola
el 1912, amb greus problemes
d’oïda i parla, va estar onze anys en
un col·legi especialitzat a Barcelona. Va treballar tota la vida laboral
a la fàbrica de Serra i Feliu. És un
gran aficionat als escacs i li agrada
llegir el diari i veure la televisió.

Grups municipals

INACTIVITAT
Catàleg de béns culturals, Pla Local de Gestió Forestal, Pla Local d’Estalvi i Eficiència Energètica, Pla
de Millora de l’Enllumenat Públic, impulsar mesures
d’estalvi d’aigua, promoció de l’ús d’habitatges buits
o de lloguer per a persones dependents, creació d’un
equip multidisciplinari que abraci els diferents camps
dels serveis socials, constituir el Consell Municipal de
Serveis Socials, instaurar la Setmana Intergeneracional, crear el Consell de Cultura, promocionar l’obra
d’artistes i autors locals mitjançant el web municipal, crear un consell de joves assembleari vinculat
a les entitats, fer una planificació d’ampliació a la
Llar d’Infants, creació d’una Borsa Jove d’Habitatge,
cens de pisos buits i borsa de lloguer, zona verda “El
Bosquet”, redactar el Pla d’Usos per a la revitalització
del carrer i la Plaça de l’Església, millora del transport
públic, redactar el Pla d’Accessibilitat, Consell Assessor Urbanístic, cens dels locals comercials buits,
Reglament de Participació Ciutadana, Reglament
d’ús dels equipaments municipals, crear la figura del
“buscasubvencions”, i un llarg etcètera...
Aquests són només alguns exemples de propostes
que la CUP i ERC es van comprometre a realitzar
en els seus programes electorals. A més a més, són
propostes que no requereixen una inversió de diners.
Això sí, requereixen temps de dedicació i treball del
regidor responsable de cada àrea. Passats més de
dos anys i mig de legislatura, no són més que una
llarga llista de promeses incomplertes.
Des de l’equip de CiU demanem a l’equip de govern
que abandoni la inactivitat i la ineficiència que ha caracteritzat fins ara la present legislatura, i els animem
a treballar en totes aquestes propostes que, amb
pocs diners però amb ganes de treballar pel poble, es
poden tirar endavant.
Bon 2014 a tothom!
CiU Navàs

BON NADAL
I FELIÇ ANY NOU A TOTS

La foto utilitzada és del Pessebre del Carrer Navarons
de Navàs (Bages) que uns veïns ens ofereixem cada any.
Felicitats...!!!!
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Bon #SíSí!!

PARAULES I FETS

Tenim pregunta, data i, el més important, tenim país! I
des d’ERC ens en felicitem. Al poble, per exemple, no
ens cansarem de valorar la gran tasca que fa Navàs per
la Independència (NxI-ANC) i és a partir d’aquesta força
que s’ha assolit que els partits polítics s’uneixin i posin
fil a l’agulla al somni independentista. És ara, quan la
política d’alta volada ha respost, que els que fa anys que
somniem en una Catalunya lliure hem de mantenir-nos
units.

Continua la legislatura, continua el treball incansable de
regidors i regidores al govern, malgrat les dificultats del
llegat que ens vam trobar, per tirar endavant els projectes que portavem al programa electoral i altres de nous
que han anat sorgint. Continuem treballant amb il·lusió,
intentant escoltar i veure què no hem fet bé amb la
voluntat de millorar.

Des d’ERC s’ha dit que preferíem una sola pregunta i
més simple, però no trencarem ara el consens i demanem que ningú no ho faci. Mai no havíem arribat tan
lluny! Mai!! Per això és necessari i vital que la societat
continuï empenyent els partits que han signat l’acord.
Que ningú no doni per fet que ja ho tenim. Tenim tan
sols el sac, falta plantar el blat (ens deixin o no!) i manca,
sobretot, lligar-lo, a fi que a nivell internacional se’ns reconegui com a estat independent, ja sigui dins la Comunitat Europea o fora, que no ens fa cap por. El que ens fa
por és continuar a Espanya. No ho podem dir més clar!

Ens vam trobar una municipi deixat, abandonat (falta
de manteniment), endeutat i hipotecat (tenim les sentències -i més que en cauran per la seva mala gestió-,
encara paguem les piscines municipals, retornem
diners a l’estat (PIE),..)
Revertir aquesta situació no és un objectiu fàcil, és lent
i feixuc. I els nostres antics governants, lluny d’ajudar,
es dediquen a manipular la informació i a reclamar
que fem nosaltres allò que ells no van saber/voler fer o
penjar-se medalles quan no toca. I el què és més greu,
ho fan de forma conscient, fidels a les seves males
pràctiques com han fet sempre.

A nivell municipal, els ajuntaments hem de ser forts, ja
que som el garant que tot el que passa a la Generalitat
passa perquè ho vol la gent. Des dels consistoris cal
empènyer, i no hi ha dubte que a Navàs ho estem fent,
més enllà de diferències ideològiques, ben legítimes totes. Perquè el 2014 ha de ser un any meravellós: el de la
sortida de la crisi i el de la sortida d’un estat opressor. I
és que ambdós aspectes van units: tot allò social té una
cara nacional, i a l’inrevés. Tenim la raó, i qui té la raó, en
democràcia, acaba guanyant.

Ara hi ha més participació transparència que mai,
però no tota la que cal, anirem més enllà, per exemple
durant el 2014 obrirem el procés per fer un reglament
de participació. S’han fet inversions importants en pro
de la sostenibilitat i l’estalvi econòmic com les calderes
de biomasa (com a altres pobles i amb el suport de la
Diputació) però curiosament els criteris per instal·lar-les
a Navàs no valen. S’han posat menys multes que mai
(malgrat el què diguin alguns). Hem fet moltes coses i
ens en queden moltes per fer.

Felicitats i bon #SíSí a tothom!!

Parlem i actuem, i ho fem en concordança amb el
nostre programa, això és innegable. Treballem, més
enllà de colors polítics, de la mà de tothom qui vol
col·laborar amb el poble, amb voluntat de sumar.
Gràcies a tots els navassencs i navassenques que
directa i indirectament poseu el vostre gra de sorra,
cadascú des del seu àmbit, per millorar el nostre poble.
Que tingueu tots i totes unes bones festes i us desitgem un molt bon any 2014.

Contraportada
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Quan l’Ajuntament no tenia seu fixa

Com s’organitzava el nostre Ajuntament al s.XIX?
On es reunien i prenien decisions si no hi havia una seu
estable? Un document de 1845 ens ho explica.
Transcripció de l’esborrany de la carta que va enviar
Josep Pons (regidor de l’Ajuntament de Castelladral
per Valldeperes) a Joan Escaler (regidor per St. Cugat
del Racó):

El fet de no disposar d’un edifici públic per a exercir
l’alcaldia fins a començaments del segle XX, feia
necessari que les reunions entre regidors es produïssin
en diferents cases particulars o indrets cèntrics on la
comunicació i distància dels diferents assistents es
minimitzés. Donat que en les reunions d’aquesta època
solia assistir-hi regidors del Mujal, St. Cugat i sobretot
de Castelladral, Torruella i Valldeperes, les trobades es
realitzaven bàsicament en cases i indrets de la Vall de
la riera d’Hortons. Així hi ha com a punts habituals de
trobada les cases Riols, Turvan, Malric, Llastanosa i sobretot Ferrer, Fuster, Tiet i alguns llocs geogràficament
representatius, com el Roc Corner al capdamunt de la
carena de l’Obaga Negra.
Al no disposar d’un edifici públic fins a 1908, a Castelladral, i d’anar variant el punt de reunió també podria ser
que respongués a la necessitat d’ocultar-se i no exposarse massa en èpoques de greus conflictes bèl·lics.

Jordi Planas
El Sunyer de Valldeperes

“Castelladral 24 Octubre de 1845.
Amich Joan: --- te envio los estats que ha de umplir lo
parroco de eixa parroquia dels mubiments que han ocuregut en allo dels Nats, Casats y Morts partanents al 3e
trimestre del present añ, com les demes vegadas, atvertin
que al estat dels morts al respaldo a de constar lo numero
del estat o condicio que tenian cuant morirent, cada un
en sa casilla.
Diumenja mes prop binent los envias á Cal Garriga
de Cardona sens falta. Et al mateix temps te prebinch
que lo dia dos de Novembre prochim binent á 8 horas del
mati se fara la noba elecció de Alcalde y Ajuntament a
Cal Farre de eix poble ab axo abisa á tots los que tenan
vót compareguian en dita casa y per a fi de elegir aquell
que be los aparegua y tu tampoco noi fasas falta.
Es cuant sens ofereix y disposa de ton SS Joseph
Pons.”
Aquesta carta, juntament amb altres, fan referència a la gestió de l’Ajuntament de Castelladral en el
període entre la 1a i 2a Guerres Carlines conservades
a l’arxiu del Sunyer de Valldeperes. Dóna idea de com
s’organitzava un ajuntament rural de gran superfície territorial format per gran quantitat de masos dispersos.

Més informació a:

www.navàs.cat

@AjuntamentNavas

/AjuntamentNavas

